
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 

 
 

4o Cyprus Jazz & World Music Showcase  

Στο Θέατρο Ριάλτο, στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2017 

 

 

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Κέντρο Μουσικής 

Πληροφόρησης και το Θέατρο Ριάλτο μετά από 3 επιτυχημένες εκδόσεις, ενώνουν ξανά τις 

δυνάμεις τους και διοργανώνουν για 4η συνεχόμενη χρονιά την Πλατφόρμα Jazz and World 

Music, την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Νοεμβρίου.  

 

Ξεκινώντας δειλά πριν τρία χρόνια, οι διοργανωτές επιδίωξαν να δώσουν την ευκαιρία σε 

Κύπριους μουσικούς δημιουργούς να παρουσιάσουν αυθεντικές δουλειές τους στο ευρύ κοινό 

αλλά και σε προσκεκλημένους από το εξωτερικό, αναπτύσσοντας μεταξύ τους συνεργασίες 

που θα τους ενίσχυαν και θα τους προσέφεραν  δυνατότητες  για διεθνή προβολή και 

προώθηση. Ο μεγάλος αριθμός των 16 σχημάτων που δήλωσαν φέτος ενδιαφέρον για να 

συμμετάσχουν στη διοργάνωση, μπορεί να έκανε δύσκολη την επιλογή για την αρμόδια 

Επιτροπή, αποτελεί ταυτόχρονα όμως σαφή ένδειξη για την απήχηση και την καθιέρωση πλέον 

της διοργάνωσης ανάμεσα στους κύπριους μουσικούς.   

 

Ας σημειωθεί ότι το 1ο Cyprus Jazz & World Music Showcase ήταν αφιερωμένο στη μνήμη ενός 

σημαντικού δημιουργού της Jazz και World μουσικής, του Σάββα Χουβαρτά, του οποίου το 

έργο αποτελεί σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για τους νεώτερους καλλιτέχνες. 

 

Στόχος και της 4ης Πλατφόρμας, είναι να δημιουργήσει μια ζωντανή ατμόσφαιρα, γεμάτη από 

ήχους της Τζαζ και των Μουσικών του Κόσμου παρουσιάζοντας αξιόλογες κυπριακές ομάδες, 

οι οποίες εκπροσωπούν το σύνολο των τάσεων της τζαζ και της World Music. Οι οκτώ ομάδες 

που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο φετινό πρόγραμμα, θα παρουσιάσουν μια σφαιρική 

και δυναμική εικόνα της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας. Η οπτικοακουστική 

καταγραφή του showcase, όπως και των προηγούμενων χρόνων, συμβάλλει στη δημιουργία 

ενός σύγχρονου αρχείου, το οποίο αποτελεί ένα επιπλέον μέσο προώθησης των δημιουργών 

της Κύπρου στο εξωτερικό. 

 

Πέραν του βασικού προγράμματος, με την παρουσίαση τεσσάρων κυπριακών σχημάτων ανά 

μέρα, προγραμματίζονται παράλληλες εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, jam 

session και συζητήσεις με ομιλητές από τη διεθνή μουσική βιομηχανία. Βασικός στόχος των 

εκδηλώσεων αυτών είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης των Κυπρίων μουσικών δημιουργών για 

τις δομές και τους μηχανισμούς λειτουργίας της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας. 
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Τη διοργάνωση θα παρακολουθήσουν και φέτος ξένοι διοργανωτές φεστιβάλ, παραγωγοί 

αλλά και εκπρόσωποι οργανισμών με τους οποίους το Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης της 

Κύπρου συνεργάζεται.  

 

Στην τέταρτη αυτή διοργάνωση προσκλήθηκαν να  λάβουν μέρος τα μουσικά σχήματα:   

 

Παρασκευή 24 Nοεμβρίου 

Alexis Kasinos Quartet, Ioannou/ Vafeas Quartet, Loizos Pafitis “The Underdog”, Macumba 

 

Σάββατο 25 Nοεμβρίου 

Free Over Four, Trio Tekke & Dave De Rose, Vasiliki Anastasiou - The Amalgamation Project, 

Mighty Sugarcane 

 

 

Διοργανωτές: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης και 

Θέατρο Ριάλτο 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας:  ΑΣΤΡΑ 92.8, ΡΙΚ 

Με τη στήριξη των:  Eventpro, Limassol Tourism Board, Public 

 

 

Θέατρο Ριάλτο 24 & 25 Νοεμβρίου, ώρα 20.30 

Εισιτήρια:  €10 / 6 (ανά μέρα) & €15 / 10 (για 2 μέρες) 

Ταμείο: 77 77 77 45  E-tickets: www.rialto.com.cy  

 

Πληροφορίες: www.rialto.com.cy / www.cymic.org.cy  

Facebook page: Cyprus Jazz & World Music Showcase  
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